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22/04
Psicologia

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Manhã - 9 às 12h

A psicologia descritiva e analítica de Wilhelm Dilthey:
fundamentos filosófico-epistemológicos
Rodolfo Victor Cancio Evangelista

A influência dos jogos digitais na atenção concentrada de
jovens: um estudo correlacional - Gabriel Westin Souza de Melo e
Louisiane Carolina Aurora de Almeida

A construção do sujeito permeada pela ideologia: um estudo
social e fenomenológico sobre as influências territoriais e
culturais na construção do sujeito - Luana Ribeiro Dantas

A consolidação do e-sports no Brasil: o marketing como
ferramenta de crescimento do cenário competitivo do
e-sports nacional
Gabriel Campedelli Vitor

Entre a vitória eleitoral e a vitória política: as peculiaridades das
estratégias de marketing eleitoral adotadas por candidatos que
ocupavam posições diferentes na corrida eleitoral de 2018
Juliana Costa Senciano

Terapia assistida por animais em benefício do envelhecimento
da pessoa com deficiência intelectual
Thainá Fornaciari Biossegurança na utilização de glicerina e eficácia didática em

peças anatômicas do sistema nervoso central
Matheus Carvalho Mancilha Reis

Atuação do enfermeiro frente à identificação e ensino dos 
primeiros socorros no ambiente escolar
Aniele Garcia de Lima
Maria Carolina dos Santos Silva

Demanda Masculina não pertinente a UPA: percepção e risco
cardiovascular
Andressa Ozame de Oliveira
Jéssica Rodrigues de Araújo
Paloma Valentim Leite

Avaliação da gastroenterite parasitária em ovinos criados no
município de Poços de Caldas
Luiz Henrique Cavalheiro

22/04
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

MEDICINA VETERINÁRIA

TARDE - 14 ÀS 17H

Política de segurança chinesa e o realismo ofensivo: busca por
uma hegemonia regional? 
Tiago Matos

22/04
ENFERMAGEM

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NOITE - 19 ÀS 22H

Estresse parental em pais de crianças com deficiências físicas
Ivana Eloize de Almeida
Mayara Bastos de Rezende

Comunicação em saúde: aplicação do Interpersonal
Communication Competence Scale em graduandos e docentes
de uma universidade privada
Rafaela Rodrigues Prock

Implantação do mapeamento de competências gerenciais para
enfermeiros de um hospital do Sul de Minas Gerais
Andressa Caroline Eugênio
Isabella Cristina da Silva

Usando múltiplas plataformas de televisão interativa para
oferta de aplicações para saúde conectada em ambientes
domésticos
Letícia de Almeida Reche

FobiAR: Implementação de um sistema de realidade aumentada
para dispositivos móveis voltado ao tratamento de aracnofobia
Bruno Pizol Camargo

Soroprevalência para Babesia Bovis, Babesia Bigemina e
Anaplasma Marginale em bovinos criados na região limítrofe de
Poços de Caldas
Juliano Floresta Bernardes

Modelo não tradicional de educação: alternativas eficientes para
a formação do individuo
Laís Cesarino

Criatividade e inovação aplicadas ao ensino superior
Marília Araújo

#TODECACHO: Uma análise da diversidade no conteúdo gerado
pela marca de cosméticos Salon Line no Instagram
Jade Karoline Tomaz Bernardo
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23/04
DIREITO

ARQUITETURA E URBANISMO

Manhã - 8 às 12h

Grande Sertão: na ambiguidade de um discurso religioso,
imagens do feminino - Kauan de Sousa Gabriel

O desenvolvimento do conceito de “Direito à Cidade”:
do pensamento de Henri Lefebvre e David Harvey
Jorge Hideo Yamamoto

POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS: entre a discricionariedade da
Administração Pública e a judicialização do art. 216,
§1º da CRFB no TJ-MG
Priscilla Teodoro Angarani e Giuliana Amélia Oliveira da Fonseca

O direito fundamental à liberdade de expressão e sua extensão
Aline Furtuoso Paulino e Izadora Ananda de Melo

Levantamento digital tridimensional do patrimônio cultural
material da cidade de Poços de Caldas pela técnica de
fotogrametria
Leandro Mizael Duarte Gonçalves

Arquitetura e inclusão social: um estudo sobre habitação mínima,
humanizada, para indivíduos portadores de deficência múltipla
Iara Oliveira Martins

Imigração venezuelana no norte do Brasil: a entrada da
esperança - Ana Thais de Oliveira Rosa

Degradação de chorume através do processo Foto-Fenton em
pequena escala e parametrização do rendimento ótimo
João Corrêa Neto e Vinícius Domingues Mangaba

Avaliação da qualidade de vida do indivíduo hipertenso
submetido a treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT)
Flaviane de Cassia Lapi Ferreira e Larissa Cândido Veloso

Efeitos da gameterapia nos sintomas, na qualidade de vida e do
sono de universitários com queixas de bruxismo
Aline Reis e Maryele Maciel

Criação de um aplicativo móvel na área de fisioterapia para
reabilitação neurofuncional
Brendha Cristini Valini, Mayara Ketlen Ferreira e
William Garcia Marcondes

Análise do protocolo fisioterapêutico associado a plataforma
vibratória em pacientes com quadros de osteoartrite do joelho
Luís Ricardo Ferreira e André Luiz Sousa Reis

23/04
FISIOTERAPIA

TARDE - 14 ÀS 17H

Efeitos dos banhos de imersão em águas sulfurosas em
pacientes com osteoartrose de joelho
Giovanna Zanetti e Mayra Costa Ortega

Prevalências de lesões e de queixas dolorosas em atletas e
praticantes de karatê
Ana Paula Trindade Aprigio e Gisele Luzia da Cruz

Efeitos da Cinesioterapia e do Laser de baixa potência em
indivíduos com dor lombar crônica
Jéssica dos Reis Corrêa e Letícia Junqueira Corrêa

PARKINSOUNDS®: estudo da eficiência do aplicativo na
reabilitação da funcionalidade da marcha em indivíduos
parkinsonianos
Ana Laura Barbier Rovani e Tatiele Cassemiro

Prevalência de dores e lesões em corredores de rua e a
influência de um protocolo fisioterapêutico preventivo
Letícia Jonas de Freitas e Sharon Moreira Ignácio

23/04
ENGENHARIA CIVIL

ENGENHARIA ELÉTRICA

NOITE - 19 ÀS 22H

Estudo comparativo da alteração de intensidade vibratória e
deslocamento de lajes de diferentes materiais usando o
acalerômetro e ultrassom
Gabriela Oliveira e Jéssica Maris Palma

Estudo comparativo das vigotas protendidas com vigotas
treliçadas sob o aspecto de resistência e financeiro
Ana Caroline dos Santos Roberto e Juliano Franco Muniz

A importância e o impacto do planejamento e do gerenciamento
em Habitações de Interesse Social - HIS, no município de Caldas -
MG
Fabiana Cristina de Souza

Eficiência de acelerômetros na detecção de vazamentos em
em instalações prediais de água fria
João Corrêa Neto
Vinícius Domingues Mangaba

Estratégias de operação otimizada de sistemas de distribuição
de energia elétrica de médio porte com a inserção de geração
distribuída 
Jefferson Felipe Bento

Multímetro para deficientes visuais
Kaio Henrique Barros

A universalidade das leis naturais e sua relação com o conceito
de justiça na obra de Marco Túlio Cícero - André Ferreira

A propriedade no Estado Ambiental de Direito
Águeda Cristina Martins dos Santos e Letícia de Paula Carvalho

O lago e a região: o planejamento e a gestão integrada dos planos
diretores e do plano de recursos hídricos nos municípios do
entorno do lago de Furnas em Minas Gerais 
Lucas Henrique Bastos Ferreira

Efeitos da modernização da produção do café no município de
São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais
Eduardo Borges

Construção civil sustentável: estudo dos minerais para a produção
de tinta ecológica mineral
Marcos Michelatto Siqueira
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